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Žádost o poskytnutí informací týkající se činnosti organizace Ostrovský Macík, z.s. 
 

Dne 06.08.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí žádosti bylo zjištěno, že tato 

nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 InfZ a na základě 

této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 20.08.2018 bylo 

doručeno Vaše doplnění žádosti.  

 

Ve své žádosti ze dne 06.08.2018 jste požadovala o poskytnutí následujících informací: 

,,1) Z jakého titulu a  v jaké výši byly z rozpočtu KÚ KK v letech 2016 -  2018 (v roce 2018 období 1 – 

6) poskytnuté organizaci Ostrovský Macík, z.s. finanční příspěvky a věcné dary. Nejedná se o 

organizaci, jejímž zřizovatelem byl Krajský úřad Karlovarského kraje.  

U věcných darů prosím o uvedení, typu, stáří důvodu vyřazení z majetku KÚ KK. Žádám  

o informaci, zdy příspěvky jsou poskytované na pokrytí konkrétních a průkazných  výdajů (naposledy 

dotace ve výši 64 tisíc), nebo se jedná o transfery, které nepodléhají vyúčtování  

a Ostrovský Macík, z.s. s nimi může hospodařit dle svého uvážení. 

2) Jakým způsobem je zajištěná kontrola čerpání poskytnutých prostředků z rozpočtu KÚ KK. Dle 

sdělení zveřejněných na webových stránkách jsou prostředky čerpány na služby, které má Ostrovský 

Macík, z.s. poskytnout zdarma. Předpokládám, že o provedených odchytech s následným umístěním 

zvířat a jejich péčí musí být ze strany organizace vedená průkazná evidence a to včetně vyčíslení 

finančních nákladů. 

3) Jelikož z vlastní zkušenosti vím, že organizace služby v deklarovaném rozsahu neposkytuje a i od 

jiných občanů mám informace, že se žádostí o pomoc při odchytu a zajištění bezprizorního zvířete  byli 

upozornění, že organizace odchyt, lékařskou péči a další provede pouze v případě, když obdrží od 

žadatele finanční dar, v opačném případě ke zvířeti nevyjedou a žadatel se má obrátit na jinou 

organizacií, žádám o informaci, jakým způsobem má žadatel postupovat, aby uvedenou organizaci 

donutil k činnosti, na kterou dostává příspěvky mimo jiné od KÚ KK a Města Ostrov“.  

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, následující: 

 

Ad 1)  

Informace ve věci poskytnutých příspěvků za rok 2016 

Žadatel podal neinvestiční žádost na kontrolu a opravy vozidel odchytové služby, krmivo, stelivo  

a vitamínové doplňky pro odchycená zvířata, dezinfekce, nářadí a ochranné pomůcky odchytové 

služby pro záchrannou stanici volně žijících živočichů ve výši 100.000,-- Kč. Rozhodnutím Rady 

Karlovarského kraje byla usnesením č. RK 301/03/16 ze dne 14.03.2016 byla schválena částka 

příspěvku ve výši 50.000,-- Kč a následně uzavřena veřejnoprávní smlouva č. KK 00654/2016-00. 

Závěrečné finanční vypořádání dotace bylo žadatelem předloženo dne 01.11.2016. Vyhodnocením 

předložených dokumentů nebylo přistoupeno k zahájení veřejnosprávní kontroly na místě u příjemce.  
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Informace ve věci poskytnutých příspěvků za rok 2017 

Žadatel podal neinvestiční žádost na generální kontrolu vozidel odchytové služby a odstranění závad  

a nákup drobných doplňků a dále krmivo, stelivo a vitamínové doplňky pro odchycená zvířata, 

dezinfekce, nářadí a ochranné pomůcky odchytové služby pro záchrannou stanici volně žijících 

živočichů ve výši 100.000,-- Kč. Rozhodnutím Rady Karlovarského kraje byla usnesením č. RK 

492/04/17 ze dne 24.04.2017 schválena částka ve výši 90.000,-- Kč a následně uzavřena veřejnoprávní 

smlouva č. KK 01337/2017. Závěrečné finanční vypořádání dotace bylo žadatelem předloženo  

dne 31.08.2017. Vyhodnocením předložených dokumentů nebylo přistoupeno k zahájení 

veřejnosprávní kontroly na místě u příjemce. 

 

Informace ve věci poskytnutých příspěvků za rok 2018 

Žadatel podal investiční žádost na nákup vozidla odchytové služby pro záchrannou stanici volně 

žijících živočichů ve výši 80.000,-- Kč. Rozhodnutím Rady Karlovarského kraje byla usnesením  

č. RK 771/06/18 ze dne 27.06.2018 schválena částka ve výši 64.000,-- Kč a uzavřena veřejnoprávní 

smlouva č. KK 02532/2018. Závěrečné finanční vypořádání dotace musí být předloženo  

do 16.11.2018. 

 

Dále Karlovarský kraj zastoupený Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p.o. 

daroval v roce 2018 organizaci Ostrovský Macík, z.s. movitou věc - sanitní vozidlo VW Transporter, 

pořizovací cena včetně zástavby: 1.711.735,50 Kč, zůstatková hodnota: 0 Kč, rok výroby 2009. 

 

Ad 2)  

Kontrolní činnost je prováděna administrativně po předložení Závěrečného vyúčtování  

a vyhodnocení realizace projektu. Dále je kontrola využití  poskytnutých finančních prostředků 

prováděna případně kontrolou příslušným odborem dle schváleného plánu kontrol dle zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a dle zákona  

č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

 

Ad 3)  
Žadatel podle názoru povinného subjektu nemá žádné oprávnění „donutit uvedenou organizaci 

k činnosti, na kterou dostává příspěvky mimo jiné od KÚ KK a Města Ostrov“. Jak již bylo uvedeno 

výše, využití poskytnutých prostředků kontroluje poskytovatel dotace na základě uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy, ve které jsou uvedeny podmínky čerpání dotace. Pokud se tedy domníváte, že 

Vámi uváděná organizace neposkytuje služby, na které finanční příspěvek obdržela, je možné podat 

podnět k poskytovateli dotace k přešetření činnosti organizace. 

 

S pozdravem    

 

 

        

 

 


